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Secretaria Municipal de Meio Ambiente 
Diretoria de Licenciamento Ambiental 

Gerência de Licenciamento de Comércio e Prestação de Serviços 
 

 Parecer Técnico Nº 0502/20 

 
Processo: Nº: 01-054.958-07-32 
Empreendimento: Viação Getúlio Vargas Ltda. 
Localização: Rua Fósforo, N° 200 – Quarteirão 133, lote 001, Bairro: Taquaril – Regional Leste. 
Área do Terreno: 10.464,6 m2 
Área Utilizada: 9.368,40 m2 
Frota: 71 veículos. 
Categoria: 6 
Atividades Previstas: Transporte Rodoviário Coletivo de Passageiros, com itinerário fixo, municipal 
(depósito, unidade de abastecimento e manutenção) 
Documento encaminhado para análise: Relatório de Avaliação do Desempenho Ambiental - RADA 
e Informações complementares ao Relatório de Avaliação de Desempenho Ambiental. 
Etapa do Licenciamento: Licença de Operação – LO 
Modalidade do Licenciamento: Renovação 
 
 
1. INTRODUÇÃO 
 
Este parecer trata do licenciamento ambiental do empreendimento denominado Viação Getúlio 
Vargas Ltda, em conformidade com a Lei Municipal nº 11.181/19, Decreto Municipal Nº 16.787/17 e 
as Deliberações Normativas n.os 90/18, 94/18 e 61/08, sendo referente à renovação da Licença de 
Operação. 
 
De acordo com os critérios estabelecidos na DN 94/18, o empreendimento está enquadrado na 
Categoria 6 (transporte de passageiros, com frota superior a 50 veículos e com atividades auxiliares 
de manutenção e abastecimento) sendo licenciado no âmbito do COMAM e como já funciona no local 
antes de julho/2010, a modalidade do licenciamento é o corretivo.  
 
 
2. HISTÓRICO 
 
20/06/07: O COMAM concede o Certificado de Licença de Operação de Adequação N° 1606/07 com 
7 (sete) condicionantes. (fls. 345 a 347) 
 
16/04/10: A Superintendência de Limpeza Urbana – SLU, através da Divisão de Licenciamento DV-
LIC, informa que o sistema implantado atende ao PGRSE aprovado pela SLU com pendências. (fls. 
2.339 a 2.349). 
 
03/07/13: A Companhia de Saneamento de Minas Gerais – COPASA, realiza com a Viação Getúlio 
Vargas contrato para o Recebimento de Efluentes Domésticos e Não Domésticos – PRECEND.   
 
29/04/16: O empreendedor apresenta o Formulário de Caracterização do Empreendimento de 
Impacto (FCEI) (fls. 1956 a 1958). 
 
06/05/16: A GELC/SMSU emite a Orientação para Licenciamento de Empreendimento de Impacto 
(OLEI 0880A-2014) (fl. 1959). 
 
02/12/16: A GLEIA/SMSU encaminha documentação protocolada pelo empreendedor em 
atendimento à OLEI 1213A – 2016. (fls. 1960 a 2.349) 
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12/09/17: Emissão de Relatório Técnico SLU/DVLIC relativo a correção de pendências e 
manifestação favorável a renovação de LO. (fls. 2.443 e 2.444). 
 
20/12/17: Os técnicos da SMMA realizam vistoria na Viação Getúlio Vargas. 
 
02/01/18: Emissão de Relatório de Pendências SMMA N° 0006/18. (fls. 2.523 a 2.525) 
 
23/05/18: Empreendedor apresenta documentação em resposta ao relatório de pendências. (fls. 
2.574 a 2.736). 
 
01/11/18: Os técnicos da SMMA realizam nova vistoria na Viação Getúlio Vargas. 
 
14/11/18: Emissão de Parecer Técnico BHTRANS/DSV/GEDIV com manifestação desfavorável a 
renovação de LO. (fl. 2.780). 
 
21/11/18: Emissão de Relatório de Pendências SMMA N° 2282/18. (fls. 2.778 e 2.779) 
 
25/01/19: Empreendedor apresenta documentação em resposta ao relatório de pendências. (fls. 
2.784 a 2.813). 
 
05/02/19: Emissão de Parecer Técnico BHTRANS/DSV/GEDIV com nova manifestação desfavorável 
a renovação de LO. (fl. 2.815). 
 
14/03/19: Emissão de Declaração da SMMA de prorrogação da Licença Ambiental vencida da Viação 
Getúlio Vargas até manifestação definitiva da SMMA/COMAM. (fl. 2.816) 
 
22/04/19: Emissão de Parecer Técnico BHTRANS/DSV/GEDIV com nova manifestação desfavorável 
a renovação de LO. (fl. 2.817). 
 
21/11/18: Emissão de Relatório de Pendências SMMA N° 0736/19. (fls. 2.818 e 2.819) 
 
31/07/2019: Empreendedor apresenta documentação em resposta ao relatório de pendências. (fls. 
2.903 a 2.937). 
 
26/08/19: Emissão de Parecer Técnico BHTRANS/DSV/GEDIV com nova manifestação desfavorável 
a renovação de LO. (fl. 2.939). 
 
26/09/19: Emissão de Parecer Técnico BHTRANS/DSV/GEDIV com nova manifestação desfavorável 
a renovação de LO. (fl. 2.940). 
 
04/10/19: Emissão de Relatório de Pendências SMMA N° 1940/19. (fl. 2.941) 
 
22/01/20: Emissão de Parecer Técnico BHTRANS/DSV/GEDIV com manifestação favorável a 
renovação de LO. (fls. 2.997 a 2.999). 
 
 
3. CARACTERIZAÇÃO DO EMPREENDIMENTO 
 
3.1. Caracterização do Empreendimento 
 
A Viação Getúlio Vargas é uma empresa de transporte coletivo de passageiros que conforme 
informações do estudo teve início das atividades em novembro de 2005, no atual endereço. Obteve 
licença ambiental de operação no ano de 2007 e solicitou sua renovação.    
 
O empreendimento realiza dentro de seu espaço físico as atividades administrativas, guarda da frota, 
manutenção mecânica e elétrica, limpeza dos veículos e borracharia. Para execução de suas 
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atividades a empresa opera vinte quatro horas por dia, nos sete dias da semana, empregando 
atualmente cerca de 290 funcionários. Informou ter frota composta por 71 (setenta e um) veículos.  
 
Foi solicitada renovação da licença de operação para as atividades: Cod. CNAE 49213.01.00 - 
Transporte Rodoviário Coletivo de Passageiros, com Itinerário Fixo, Municipal e as auxiliares de 
Deposito/Almoxarifado, Unidade de Manutenção e Unidade de Abastecimento de Combustíveis. 
 
O imóvel com terreno de 10.464,60 m² pertence a Getúlio Vargas e localiza-se dentro do quarteirão 
formado pelas Ruas Fósforo, Magnésio e Dermecina Maria de Jesus, lote 01 do quarteirão 133 do 
Bairro Taquaril. O acesso de veículos e pessoas à garagem é realizado pela Rua Fósforo classificada 
como via local. 
 

 
Figura 1- Localização da Viação Getúlio Vargas 

O empreendimento é constituído de 6 (seis) Blocos, totalizando área construída de 1.057,90 m², com 
a seguinte distribuição: 
 

 Bloco 1 – Prédio Administrativo 
1º pavimento – recepção principal, setor administrativo, copa, tesouraria, guarita e outras salas. 
2º pavimento – sala dos diretores, financeiro, controle de viagem, sala advogado. 

 Bloco 2 - Galpão de Serviços 
1º pavimento –almoxarifado, elétrica, sala de gerência, borracharia, montagem, manutenção 
mecânica lavador de peças e cinco valas de manutenção.   
2º pavimento – refeitório, depósito, vestiários, almoxarifado e alojamento.  

 Bloco 3 – ARS (Abrigo de Resíduos Sólidos) 

 Bloco 4 – Área de Lavagem de chassi e armazenamento de óleo. 

 Bloco 5 – Área de Lavagem - Lava Jato 

 Bloco 6 – Abastecimento de combustível 
 
Em síntese, as áreas do empreendimento são: 

 Área do terreno: 10.464,64,00 m² 

 Área construída (bruta): 1.057,90 m² 

 Área utilizada: 9.368,40 m² 

 Área permeável em terreno natural: 2.709,15 m². 
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A atividade de empresa de transporte de passageiros não é admitida no local. Porém, de acordo com 
o parecer da SMARU (fl. 53), o empreendimento possui alvará de localização e funcionamento, 
concedido nos termos da Lei 6835/95, que torna o uso admitido. 
 
3.2. Caracterização das Atividades e Instalações 
 
3.2.1. - Área de Armazenamento e Abastecimento de Combustíveis.  
 
A área de abastecimento está localizada logo após a entrada da garagem, sob cobertura de estrutura 
metálica. O empreendimento utiliza tanque aéreo horizontal de parede simples com capacidade para 
15 m3, implantado sobre berços e dentro de uma bacia de contenção impermeável com capacidade 
volumétrica superior a 110% do volume armazenado.  
 
O ponto de abastecimento é composto por duas bombas e dois filtros, todos implantados dentro de 
bacia de contenção. As linhas de distribuição do combustível são aéreas e em aço galvanizado. Toda 
área do ponto tem piso impermeabilizado em concreto liso e drenagem oleosa com canaletas 
interligadas à caixa separadora de água e óleo (SAO) em seu perímetro.  
 
A descarga de combustível no tanque é à distância com sistema de acoplamento selado estanque, 
que conta com câmara de contenção em alvenaria no ponto da conexão. O recalque do combustível 
para o tanque é realizado por bomba. 
 
A empresa Ambiental Tecnol realizou em julho de 2016 o teste de estanqueidade no sistema de 
armazenamento, distribuição e abastecimento de combustível e a inspeção de SAAC, não apontando 
em seu relatório vazamentos ou irregularidades no tanque, nas linhas, nas bombas e em outros 
componentes do sistema. 
 
Consta entre o material apresentado para o licenciamento o registro comprobatório da execução de 
treinamento de vinte funcionários no programa de segurança e meio ambiente realizado no período 
de março de 2018. Treinamento executado pela empresa Elo Meio Ambiente e Consultoria com 
responsabilidade técnica do Eng. de Segurança do Trabalho Helen de Almeida Vaz Ramos. 
 
Não consta entre os documentos necessários para o licenciamento de ponto de abastecimento o Auto 
de Vistoria do Corpo de Bombeiros. Desta forma, será solicitado o AVCB e suas futuras renovações. 
 
Conforme estabelecido pela norma municipal DN 61/08, a verificação das condições do SAAC deve 
ser realizada a cada cinco anos para os componentes aéreos dessas instalações. Como o 
empreendedor realizou a verificação em junho de 2016, será condicionante da licença de operação a 
apresentação do Relatório de Inspeção de SAAC, acompanhado de ART, de acordo com o Anexo 4 
da DN 61/08. 
 
No caso de treinamentos no programa de segurança e meio ambiente, a norma solicita que o mesmo 
seja executado no prazo máximo de dois anos. Como o último treinamento realizado pela empresa a 
seus funcionários foi em 2018, será solicitado na condicionante da licença de operação a 
apresentação das comprovações dos próximos treinamentos.  
 
3.2.2. - Área de limpeza dos veículos 
 
A lavagem interna e externa dos veículos é realiza em área localizada após o posto de abastecimento. 
O local conta com piso impermeável em concreto, cobertura e drenagem de efluentes através de 
canaletas.  
 
A limpeza externa dos ônibus é realizada por equipamento automático e fixo, composto por escovas 
giratórias. Para realizar a remoção da sujeira é utilizado detergente desengraxante. Já a limpeza 
interna (poltronas, teto, laterais, vidros, painel e assoalhos) é realizada manualmente pelos 
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funcionários de limpeza com o uso de vassouras, shampoo automotivo e água fornecida por 
mangueiras. 
 
Em uma vala próxima ao galpão de manutenção é realizada a limpeza do chassi quando necessário. 
O local possui cobertura, canaletas para drenagem das águas residuais e caixa de areia interligada 
ao sistema de separação de água e óleo.   
   
A água utilizada no processo de limpeza dos ônibus é proveniente do sistema de tratamento e reuso 
do efluente gerado na própria atividade, com complementação de água do sistema público de água, 
COPASA. 
 
3.2.3. - Área de Manutenção 
 
O galpão destinado a manutenção possui piso impermeável em concreto e conta com 5 (cinco) valas 
secas revestidas em cerâmica, não possuindo drenagem. Nas valas são realizadas as manutenções 
mecânicas, elétricas e troca de óleo. Para coleta das águas residuais do processo de limpeza do piso 
e possíveis derramamentos, o galpão de manutenção conta com canaletas interligadas a CSAO na 
projeção da cobertura. 
 
As peças trocadas e inservíveis, EPIs, estopas, panos, lâmpadas, papelão e outros resíduos gerados 
no processo de manutenção são separados e armazenados temporariamente em tambores metálicos 
nas áreas de serviço e posteriormente são recolhidos e armazenados nos cômodos de resíduos para 
posterior retirada por empresas habilitadas. Para o transporte e destinação de resíduos Classe I – 
perigosos, a prestadora de serviço é a Pró-Ambiental Soluções em Resíduos, na atualidade. 
 
A troca de óleo é realizada por gravidade nas valas do galpão de manutenção. O óleo esgotado é 
armazenado em tambor de 200 l que posteriormente será disposto em área coberta, com paredes 
pintadas com tinta lavável, e dentro de bacia de contenção. O óleo removido dos motores é recolhido 
e destinado para reciclagem em empresas habilitadas.  
 
As peças e ferramentas são lavadas no lavador de peças localizado dentro do galpão de manutenção, 
que conta com bancada metálica e piso e paredes revestidas em material metálico. As peças são 
lavadas com solução de água e óleo solúvel e / ou desengraxante. O efluente da lavagem de peças 
é direcionado para a Caixa Separadora de água e óleo para tratamento e logo após encaminhado 
para a rede de esgoto local. 
 
A borra de óleo proveniente da limpeza da caixa separadora é armazenada em tambores metálicos 
para posterior recolhimento pela Pró-Ambiental Soluções em Resíduos. 
 
Junto à manutenção, funciona a borracharia com montagem e desmontagem dos pneus, reparação 
das câmaras de ar e pneus, calibração e substituição dos pneus defeituosos. 
 
Para comprovação do adequado transporte e destinação dos resíduos perigosos e os de destinação 
regulamentada foram apresentados documentos como licença ambiental dos prestadores de serviço, 
contratos realizados entre o empreendedor e seus prestadores e comprovantes de retirada e 
destinação dos resíduos. 
 
3.2.4. - Área de Estacionamento 
 
O pátio utilizado como estacionamento para a frota é constituído de piso impermeável em material 
asfáltico. 
 
 
4. MANIFESTAÇÕES DOS ÓRGÃOS AFETOS AO LICENCIAMENTO AMBIENTAL 
 
4.1. Companhia de Saneamento de Minas Gerais – COPASA  
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Em setembro de 2016 a COPASA emite ofício de comunicação externa informando que a Viação 
Getúlio Vargas realizou contrato em julho de 2013 com a mesma, para o recebimento de efluentes 
não domésticos. Informaram também que a Viação vem apresentando bimestralmente os relatórios 
de automonitoramento conforme obrigação do contrato. (fl. 2.252) 
 
4.2. Superintendência de Limpeza Urbana - SLU 
 
Em setembro de 2017 a SLU emite parecer técnico informando que o empreendedor atendeu 
integralmente as pendências relacionadas a pareceres de Vistorias anteriores. (fl. 2.443 e2.444) 
 
4.3. Empresa de Transporte e Trânsito de Belo Horizonte S/A – BHTRANS  
 
Através do Parecer Técnico de GEDIV n° 012/2020, fls. 2.997 a 2.999 , a Empresa de Transporte e 
Trânsito manifestou-se favorável à concessão da licença de Operação, desde que o empreendedor 
atenda as condicionantes: 
 

1 – Elaborar, apresentar e aprovar junto à BHTrans, projeto arquitetônico contemplando as 
vagas internas para o estacionamento de veículos leves, veículos de pessoas com deficiência 
ou mobilidade reduzida, motocicletas, ônibus/ veículos de carga e bicicletas, o tratamento da 
calçada lindeira ao empreendimento, incluindo os acessos de veículos e pedestres, de acordo 
com as diretrizes constantes no Parecer Técnico GEDIV 012/2020. Prazo: 120 dias após a 
concessão da renovação da LO. 
 
2 - Implantar o projeto arquitetônico descrito na condicionante 1. Prazo: 120 dias após a 
aprovação do projeto arquitetônico. 
 
3 – Fazer a manutenção de parte da sinalização horizontal e vertical constante do projeto 
operacional P.O N° 26VHF38618T/17, desenvolvido em 06/10/2017 pela Gerência de Ação 
Regional Nordeste- Leste – GARNE/BHTRANS, de acordo com as diretrizes constantes no 
Parecer Técnico GEDIV 012/2020.   Prazo: 120 dias após a concessão da renovação da LO. 
 
4 – Garantir que os ônibus da empresa não fiquem estacionados irregularmente nas vias do 
entorno. Prazo: Durante a operação do empreendimento. 
 
5 – Garantir que todas as operações de carga e descarga sejam realizadas em área interna 
do empreendimento. Prazo: Durante a operação do empreendimento. 
 
6 – Não permitir que ocorra o ingresso ou a saída dos veículos com circulação em marcha à 
ré. Prazo: Durante a operação do empreendimento. 
 
7 – Manter aberto o portão de acesso ao estacionamento interno durante todo o horário de 
funcionamento do empreendimento ou criar dispositivo para abertura automática desse 
portão, possibilitando a entrada rápida dos veículos, com o objetivo de evitar que filas desses 
se formem em via pública.  

 
 
5. ANÁLISE AMBIENTAL 
 
5.1. Área Permeável  
 
O empreendimento foi implantado com área permeável de aproximadamente 2.700 m2, que 
corresponde a 25,8% do terreno, porém, cerca de 885 m² da porção do terreno permeável são taludes 
de declividade acentuada e, portanto, com elevado índice de escoamento superficial, além de não 
poderem ser utilizados para o plantio de árvores.  Solicitaremos como condicionante da licença a 
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manutenção do quantitativo de área permeável dentro do empreendimento, como também do o seu 
ajardinamento. 
 
Como pendência a análise para o licenciamento, solicitamos a Viação apresentação de um projeto 
de drenagem que mitigue a impermeabilização implantada no terreno.  No caso presente, a atividade 
do empreendimento já se encontra instalada dificultando o manejo de áreas permeáveis, porém 
podem-se utilizar medidas compensatórias, equipamentos e soluções hidráulicas para retenção do 
caudal pluvial gerado pela impermeabilização do terreno. Foi solicitado ao empreendedor solução 
hidráulica para drenagem excedente gerada pela impermeabilização realizada em seu terreno. Em 
julho de 2019, o empreendedor apresentou o projeto com a proposta a qual os técnicos da SMMA 
acreditam ser mais viável para a situação. Para detenção e infiltração será adotado poços de 
infiltração conjugado com a captação e uso das águas pluviais. 
 
A Introdução de faixa gramada nas calçadas do empreendimento, alinhado ao meio fio, em largura 
que permita a manutenção de, no mínimo 1,5 metros de faixa pavimentada para o trânsito de 
pedestres será outra medida condicionada a Viação.  
 
5.2. Vegetação 
 
Para as considerações deste tópico foram analisados planta (fl. 2695) e memorial descritivo (fls. 2677-
2693) com indicação de vegetação existente e proposição plantio, além de anotação de 
responsabilidade técnica (fl. 2694). 
 
Na data de 31/10/2018 foi realizada vistoria técnica no empreendimento. Constatou-se, nesta 
oportunidade, em consonância com as informações prestadas, que a calçada da Rua Fosforo, lindeira 
ao empreendimento, é praticamente desprovida de arborização, possuindo apenas duas magnólias 
(Magnolia champaca), mas que tem calçada larga e que permite introdução de faixa gramada e de 
árvores de grande porte.  
 
Quanto às áreas permeáveis internas ao empreendimento, muitas delas estão dispostas em taludes, 
com pouca cobertura vegetal em alguns trechos, sobretudo naqueles mais íngremes. Há espécimes 
arbóreos na base de alguns taludes, e notam-se a predominância de mangueiras e leucenas, esta 
última uma espécie invasora exótica, com grande poder de produção de sementes. Há relatos de que 
a espécie pode formar maciços densos, excluindo outras plantas e que, se não for controlada, pode 
avançar rapidamente sobre áreas adjacentes.  
 
O projeto paisagístico apresentado sugeriu a introdução de espécies de pequeno porte para a calçada 
da Rua Fosforo, o que resulta em subutilização do espaço disponível, tanto vertical, pela ausência de 
fiação elétrica nesta calçada, quanto horizontal, pela ausência de casas, postes, equipamentos 
urbanos, entradas de garagens, bueiros, etc.  
 
O projeto também apresentou proposta de introdução de espécimes arbóreos na porção mais 
íngreme de um talude que possui berma, a qual poderia ser utilizada com mais sucesso para o plantio 
de árvores. Ademais, neste caso específico, não foi considerada a existência de um solo muito 
pedregoso e de aparência saprolítica, possivelmente ácido, o que poderia dificultar o desenvolvimento 
de espécies não adaptadas. Assim, será exigida, como condicionante da licença ambiental, a 
apresentação de novo projeto paisagístico para aprovação da SMMA, com as orientações expressas 
em nota da condicionante. O novo projeto deverá ser encaminhado à SMMA para análise e 
aprovação. 
 
5.3. Efluentes líquidos 
 
Os efluentes domésticos são gerados nos banheiros e cozinha do empreendimento. Os efluentes não 
domésticos são gerados nas áreas de manutenção, lavagem de veículos e abastecimento. A empresa 
conta com drenagem oleosa, nos locais de geração de efluentes não domésticos, que direcionam os 
efluentes para as caixas separadoras de água e óleo. 
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O empreendimento participa do Programa de Recebimento e Controle de Efluentes Não Domésticos, 
PRECEND, e encontra-se na fase de auto monitoramento dos efluentes.  
 
5.4. Emissões atmosféricos 
 
As emissões atmosféricas são de três tipos: (a) compostos orgânicos voláteis derivados de petróleo 
que compõem o óleo diesel e solventes utilizados nos processos, emanados durante o carregamento 
do tanque de armazenamento da empresa e dos produtos utilizados no processo; (b) gases da 
combustão dos motores veiculares; e (c) particulados oriundos da má queima do combustível nos 
motores de combustão interna dos veículos. 
 
Para as emissões de particulados oriundos dos veículos, o empreendedor realizou várias campanhas 
de automonitoramento de sua frota durante vigência da licença de operação, sendo identificado um 
ou outro ônibus fora dos limites de emissões especificados. No entanto, ponderamos a necessidade 
da manutenção da condicionante de automonitoramento da frota. 
 
5.5. Resíduos sólidos 
 
O empreendedor apresentou as informações da gestão dos resíduos sólidos gerados no 
empreendimento no período da licença de operação. Para comprovação da correta destinação do 
transporte e da destinação dos resíduos perigosos e os de destinação regulamentada foram 
apresentados documentos como licença ambiental dos prestadores de serviços, contratos realizados 
entre o empreendedor e seus prestadores de serviço e comprovantes de retirada e destinação dos 
resíduos emitidos pelos prestadores. Para aprovação do PGRSE, foram organizados em uma matriz 
de gerenciamento apresentada a SLU os resíduos sólidos gerados no empreendimento, 
considerando a disposição em Classe 1 (perigosos) e classe 2 (comuns não recicláveis e recicláveis), 
contendo as informações devidas.  
 
O empreendedor aprovou o PGRSE, assim como sua implantação junto à SLU. Para o monitoramento 
da gestão dos resíduos, a Getúlio Vargas deverá utilizar o Sistema MTR – MG, conforme determina 
a Deliberação Normativa COPAM Nº 232, de 27 de fevereiro de 2019, contemplando, entre outros 
aspectos: 
 
• O cadastramento e a utilização da Plataforma Digital Sistema MTR-MG, disponível na página 
eletrônica da Feam.              
• A emissão do Manifesto de Transporte de Resíduos – MTR para todos os resíduos gerados no 
empreendimento.              
• Acompanhamento dos MTR gerados pelo empreendimento, até que ocorra a emissão do Certificado 
de Destinação Final – CDF              
• Elaboração e envio semestral, por meio do Sistema MTR-MG, da Declaração de Movimentação de 
Resíduos – DMR, informando as operações realizadas no período com os resíduos sólidos e com os 
rejeitos gerados ou recebidos, observados os seguintes prazos:  
- Até o dia 28 de fevereiro de cada ano deverá ser enviada, via Sistema MTR-MG, a DMR abrangendo 
o período de 1º de julho a 31 de dezembro do ano anterior;  
- Até o dia 31 de agosto de cada ano deverá ser enviada, via Sistema MTR-MG, a DMR abrangendo 
o período de 1º de janeiro a 30 de junho do ano em curso. 
 
5.6. Ruídos 
 
Como parte do RADA, a Getúlio Vargas apresentou a medição dos níveis de pressão sonora na 
vizinhança do empreendimento, não sendo constatado valores de emissões acima dos limites 
especificados pela municipal do tema. 
 
Em consulta ao sítio eletrônico de registro de fiscalização da PBH, não foram verificadas ações fiscais 
com origem em reclamação da vizinhança para questão de incômodos gerados por ruídos provindos 
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da empresa. Considerando a campanha realizada para renovação da licença de operação e o 
histórico de reclamações, entendemos que a Getúlio Vargas não contribui de forma significativa para 
o acréscimo dos níveis de pressão sonora de sua vizinhança, sendo assim não condicionaremos o 
monitoramento para renovação da licença de operação. Contudo, havendo alteração da situação 
constatada ou reclamação de sua vizinhança a SMMA poderá solicitar o monitoramento dos níveis 
de pressão sonora para o empreendimento. 
 
6. ANÁLISE DO CUMPRIMENTO DAS CONDICIONANTES DA LO: 
 

6.1. Condicionante 1 - Realizar auto-monitoramento na frota de veículos com avaliação de 
opacidade utilizando metodologia adequada ao tipo de veículo e apresentar os resultados 
apurados, de acordo com a planilha constante no ANEXO II. Prazo: 180 dias para a primeira 
avaliação e após, semestralmente.  

 
Condicionante atendida. O empreendedor realizou automonitoramento e apresentou no 
período de vigência da licença e sua extensão vinte e três relatórios de monitoramento das 
emissões de sua frota. Todas as campanhas de medições de opacidade foram realizadas pelo 
Programa Despoluir da FETRAM, utilizando de opacímetros de fluxo parcial devidamente 
calibrados. Nos monitoramentos executados, foram identificados um ou outro ônibus fora dos 
limites de emissões especificados 
 

6.2. Condicionante 2 - Apresentar medição dos níveis de ruídos para o horário noturno, 
contemplando ruído de fonte e ruído da fonte separadamente, verificando atendimento à 
legislação municipal pertinente (Leis Municipais n.º 7.166/96 e 4.253/85; Decretos n.º 5.893/88 e 
9.139/97). Caso seja constatado que os níveis de ruídos estão acima do permitido por lei, deverão 
ser propostas medidas mitigadoras. Prazo: 120 dias 

 
Condicionante atendida. Em 05/11/2007 foi apresentado a medição dos níveis de ruídos com 
amostragem realizada no dia 20/09/2007 no período noturno. O laudo concluiu que a situação em 
análise apresenta-se em conformidade com a legislação vigente. (Fls. 354 a 374).  

 
6.3. Condicionante 3 - Apresentar relatório de investigação ambiental complementar orientada 

pelos pontos de maior concentração de compostos orgânicos voláteis, contemplando coleta de 
amostras de solo e água para análise BTEX e PAH, de forma a permitir uma avaliação mais 
precisa do cenário apresentado. Prazo: 120 dias 
 
Condicionante atendida. Em 05/11/2007 a Viação Getúlio Vargas apresentou relatório de 
investigação ambiental com amostragem de solo e água para análise de BTEX e HPA. A 
investigação foi realizada sobre responsabilidade da empresa Ambiental Petroclean, que realizou 
amostragem de solo em cinco poços de sondagens de 15 metros de profundidade, não foi atingida 
a superfície freática em nenhum dos poços. Conforme conclusão do relatório, os dados obtidos 
indicaram que, no momento, o solo no local não se encontrava contaminado com a presença de 
compostos BTEX e HPA. (fls. 375 a 416) 

 
6.4. Condicionante 4 - Apresentar parecer da Superintendência de Desenvolvimento da Capital - 

SUDECAP comprovando a implantação do projeto de ligação de drenagem pluvial do 
empreendimento. Prazo: 120 dias 

 
Condicionante atendida. Foi apresentado cópia do Parecer/Sudecap/Projetos 105/97 
informando que a condicionante referente a implantação do Projeto de Ligação de Drenagem 
Pluvial foi atendida. (fl.418) 

 
6.5. Condicionante 5 - Apresentar cópia da Certidão de Baixa e Habite-se emitida pela Secretaria 

Municipal Adjunta de Regulação Urbana - SMARU, comprovando a regularização da edificação. 
Prazo: 120 dias 
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Condicionante atendida. Em 05/11/2007 foi apresentado pelo empreendedor cópia da certidão 
de Baixa e Habite-se. (fl. 417) 

 
6.6. Condicionante 6 - Apresentar Parecer Técnico emitido pela Superintendência de Limpeza 

Urbana - SLU, aprovando o Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos Especiais (PGRSE) e 
liberando o uso do sistema de armazenamento de resíduos sólidos. O PGRSE deverá ser 
implantado conforme cronograma aprovado pela SLU. Prazo: 180 dias 

 
Condicionante atendida. Em 16/04/2010 a SLU emitiu oficio DP-PLN/DV-LIC – vistoria-02 
informando a realização de vistoria no sistema de armazenamento de resíduos sólidos especiais 
e o atendimento ao PGRSE aprovado pela SLU com pendências.  (fls. 832 a 835). Em setembro 
de 2017 a SLU emite parecer técnico informando que o empreendedor atendeu integralmente as 
pendencias relacionadas a pareceres de Vistorias anteriores. (fl. 2.443 e2.444) 
 

 
6.7. Condicionante 7 - Apresentar contrato firmado com a Companhia de Saneamento de Minas 

Gerais - COPASA MG para recebimento de efluente sanitário não doméstico. Prazo: 180 dias 
 

Condicionante atendida. Em setembro de 2016 a COPASA emite oficio de comunicação 
externa informando que a Viação Getúlio Vargas realizou contrato em julho de 2013 com a 
mesma, para o recebimento de efluentes não domésticos. Informaram também que a Viação vem 
apresentando bimestralmente os relatórios de automonitoramento conforme obrigação do 
contrato. (fl. 2.252) 
 

 
7. CONCLUSÃO 
 
Após análise de todas as informações apresentadas, somos favoráveis à concessão da Licença de 
Operação, na modalidade corretiva, à Viação Getúlio Vargas Ltda., localizada na Rua Fósforo N° 200 
– Quarteirão 133, lote 001, Bairro: Taquaril, e recomendamos um prazo de validade de 10 (dez) anos. 
 
Para assegurar um desenvolvimento adequado para o licenciamento ambiental do empreendimento, 
recomendamos as condicionantes do Anexo I deste parecer. 
 
 
 
Belo Horizonte, 12 de junho de 2020 

 
 

 
Alanderson Rodrigues de Oliveira – BM: 93734-0 

Engenheiro Mecânico 
 
 
 
 

Daniely de Cássia Deliberali – BM: 112.682-0 
Engenheira Agrônoma 

 
Ciente: 
 
Everton Geraldo Dias 
Gerência de Licenciamento de Comércio e Prestação de Serviços – GELCP 
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ANEXO I - CONDICIONANTES DO LICENCIAMENTO AMBIENTAL 
 
Licenciamento ambiental do empreendimento denominado Viação Getúlio Vargas Ltda., localizada na Rua 
Fósforo, N° 200 (Quarteirão 133, lote 001), Bairro Taquaril / Regional Leste, em conformidade com o artigo 1º 
da Lei Municipal n.º 7.277/97, Lei 7166/96 e alterações, Decreto Municipal 16.787/17, DN 61/08, 90/18, 94/18 
sendo referente a renovação da concessão de Licença de Operação do mesmo. 
 
Processo nº 01-054.958/07-32 - Parecer Técnico N.º 0502/20 

ITEM CONDICIONANTES PRAZOS 

1 
Realizar automonitoramento na frota de veículos com avaliação de opacidade 
utilizando metodologia adequada ao tipo de veículo e apresentar os resultados 
apurados, de acordo com a planilha constante no ANEXO II. 

30 dias para o 
primeiro e após, 
semestralmente 

2 

Apresentar registro comprobatório da execução do Programa de Treinamento de 
Segurança e Meio Ambiente dos funcionários e Anotação de Responsabilidade 
Técnica - ART do executor do treinamento, de acordo com o Artigo 6º, § 1º, item X 
da DN 61/08. 

30 dias para o 
primeiro e e 

depois a cada dois 
anos 

3 Apresentar cópia do Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros - AVCB  180 dias 

4 
Implantar projeto do sistema de manejo adequado das águas pluviais, mediante o 
controle na fonte, utilizando os dispositivos hidráulicos de retenção e infiltração. 
Comprovar através de relatório fotográfico a implantação. Nota 11 

180 dias 

5 
Apresentar novo projeto de arborização da calçada lindeira e de ajardinamento das 
áreas permeáveis internas do empreendimento. Ver nota 12. 

180 dias 

6 
Apresentar documento emitido pela BHTRANS comprovando o total atendimento 
das condicionantes do Parecer Técnico BHTRANS/DSV/GEDIV nº 012/2020. Nota 
13 

365 

7 
Apresentar Relatório de Inspeção de SAAC, acompanhado de ART, em 
conformidade com os procedimentos para inspeção descritos no Anexo 4 da DN 
61/08. 

Julho de 2021 e 
julho de 2026 

8 Apresentar DMR - Declaração de Movimentação de Resíduos. Nota 14. 
Semestralmente 
em fevereiro e 

agosto 

9 

Apresentar documento emitido pela COPASA comprovando o atendimento das 
obrigações contratuais do Programa de Recebimento e Controle de Efluentes Não 

Domésticos – PRECEND. 

Anualmente em 
maio 

10 
Encaminhar relatório descritivo e fotográfico que comprove a manutenção da 
vegetação das áreas permeáveis internas e das calçadas lindeiras ao 
empreendimento. Nota 15. 

Após implantação 
anualmente no 
mês de maio 

11 

Apresentar laudo de funcionamento que ateste a periodicidade de manutenção do 
sistema de captação, tratamento e armazenamento da água residuária da lavagem 
de veículos, válido pelo prazo de 1 (um) ano, devidamente subscrito por profissional 
técnico competente, com a respectiva ART. Notas 16, 17 e 18.     

Anualmente em 
maio 

12 
Não permitir o estacionamento ou parada de ônibus da empresa e de veículos de 
prestadores de serviço nas vias do entorno do empreendimento. 

Durante a 
operação do 

empreendimento 

13 
Manter todos os portões de acesso ao empreendimento abertos durante todo o 
horário de funcionamento da empresa. 

Durante a 
operação do 

empreendimento 

14 
Não permitir a aplicação de tinta e outros produtos químicos por aspersão fora da 
cabine de pintura, inclusive de solventes e fundo universal PU/Primer. 

Durante a 
operação do 

empreendimento 

15 
Não permitir que ocorra o ingresso ou a saída dos ônibus e veículos de carga com 
circulação em marcha-a-ré e a utilização das vias do entorno para manobras. 

Durante a 
operação do 

empreendimento 
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ANEXO I - CONDICIONANTES DO LICENCIAMENTO AMBIENTAL 
 
Licenciamento ambiental do empreendimento denominado Viação Getúlio Vargas Ltda., localizada na Rua 
Fósforo, N° 200 (Quarteirão 133, lote 001), Bairro Taquaril / Regional Leste, em conformidade com o artigo 1º 
da Lei Municipal n.º 7.277/97, Lei 7166/96 e alterações, Decreto Municipal 16.787/17, DN 61/08, 90/18, 94/18 
sendo referente a renovação da concessão de Licença de Operação do mesmo. 
 
Processo nº 01-054.958/07-32 - Parecer Técnico N.º 0502/20 

ITEM CONDICIONANTES PRAZOS 

16 
Manter área permeável vegetada dentro dos limites do empreendimento, de no 
mínimo, em 2700 m². 

Na vigência da LO 

17 
Apresentar cópia da Renovação do Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros – 
AVCB. 

Na vigência da LO 

18 
Promover manutenção do sistema de captação e uso das águas pluviais em 
operação e do sistema de poços de infiltração forçada. Nota 19. 

 Na vigência da LO 

Notas: 

 
1- Após o atendimento das condicionantes do licenciamento (dentro dos prazos estabelecidos), deverá ser apresentada 

à SMMA a documentação comprobatória de seu cumprimento, expedida pelos órgãos competentes, quando for o caso. 
 

2- Os contratos firmados junto às empresas responsáveis pela destinação ambientalmente adequada dos resíduos sólidos 
contaminados (frascos de óleo, estopas, borra da CSAO, etc.) deverão ser renovados sempre que necessário. Os 
referidos contratos, assim como os comprovantes de recolhimento dos resíduos deverão ser mantidos no 
empreendimento, à disposição da fiscalização da SMMA, e serão exigidos quando da renovação da LO. 

 
3- Os resíduos sólidos contaminados (embalagens de lubrificantes, estopas, etc.), bem como o óleo lubrificante usado, 

deverão ser armazenados em local coberto e com piso impermeabilizado. 
 

4- Vale ressaltar que os produtos utilizados na limpeza dos veículos devem ser regularizados e notificados pela ANVISA. 
Recomenda-se a utilização de produtos neutros. 

 
5- Novos funcionários do empreendimento somente poderão entrar em atividade após serem devidamente treinados no 

Programa de Treinamento de Segurança e Meio Ambiente. Os registros comprobatórios da execução dos treinamentos 
de cada funcionário deverão ser mantidos no empreendimento, bem como a cópia da habilitação junto ao CREA/MG 
da empresa ou profissional responsável pelo treinamento. 

 
6- Os planos listados no inciso IX do Art. 6º da DN 61/2008 deverão estar permanentemente disponíveis nas instalações 

para eventuais consultas dos funcionários do empreendimento e da fiscalização da SMMA. 
 
7- Caso seja necessária a prorrogação do prazo das condicionantes afetas à SMARU, BHTRANS, SUDECAP e COPASA, 

o requerimento, acompanhado de manifestação do órgão, deverá ser protocolizado na Central BH Resolve (Rua dos 
Caetés, 342), antes do prazo de vencimento das condicionantes.  
 

8- Caso seja necessária a prorrogação do prazo das condicionantes, o requerimento deverá ser protocolizado na Central 
BH Resolve (Av. Santos Dumont, 363), antes de seu prazo de vencimento.  

 
9- A renovação da Licença de Operação deverá ser requerida com antecedência mínima de 120 dias anteriormente ao 

seu prazo de vencimento. Para renovação da LO, o empreendedor deverá protocolizar junto à Gerência de Atendimento 
e Prestação de Serviços ao Cidadão – BH Resolve (Av. Santos Dumont, 363), o formulário Caracterização de 
Empreendimento de Impacto – CEI, visando obter a Orientação para o Licenciamento de Empreendimento de Impacto 
– OLEI. O requerimento de renovação da licença pressupõe a entrega de toda a documentação estabelecida na OLEI. 

 
10- Para os casos que as medições de opacidade forem realizadas pelas federações ligas a CNT através de seu Programa 

Despoluir (Transporte de Carga FETCEMG e Transporte de Passageiros FETRAM) apresentar somente o a Planilha 
do Anexo 2 com o Relatório de Avaliação Técnica emitido pelo Programa e o Certificado de calibração do equipamento. 

 
11- O projeto aprovado consiste na implantação conjugada de um sistema de captação, armazenamento e uso das águas 

pluviais e um sistema de captação, retenção e infiltração das águas pluviais através de poços. O sistema de uso tem 
as seguintes características gerais: área de captação do telhado do galpão de manutenção de cerca de 550 m²; uso 
para limpeza de veículos com demanda mensal de 210 m³; e reservatório com capacidade volumétrica útil de 45 m³. O 
sistema de infiltração forçada tem as seguintes características gerais: Captação das águas nos telhados e áreas verdes; 
total de oito poços distribuídos pelo terreno; capacidade de retenção total de 31,4 m³.    
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Considerando as novas perspectivas de introdução dispositivos de amortecimento dos picos de cheia, em especial os 
poços de infiltração, e conseguintemente a necessidade de avaliação da eficiência desse dispositivo no contexto das 
características do solo da região e das características construtivas e de fluxos (telhados e áreas verdes), no caso da 
seleção do empreendimento para monitoramento, o empreendedor deverá arcar com os custos de implantação das 
obras civis para instalação das estruturas de medição (caixas, calhas, etc.) e se responsabilizar pela segurança dos 
equipamentos de monitoramento (sensores, processadores, etc) implantados.  

 
12- Para a elaboração do projeto de arborização da calçada lindeira e de ajardinamento das áreas permeáveis internas do 

empreendimento, seguir as diretrizes abaixo:  
 

Arborização da calçada da Rua Passo Fundo 

 
Tendo em vista: 

 Que a calçada da Rua Passo Fundo não possui fiação que limita a altura dos espécimes propostos; 

 Que a rua, em geral, é desprovida de arborização, mas que a escola em frente à esta calçada possui elementos 
arbóreos de grande porte; 

 Que a calçada lindeira ao empreendimento é suficientemente larga;  

 Que não há e não haverá construções que possam ser afetadas por uma copa mais larga: 
 

A. Recomenda-se a substituição das espécies propostas por outras de grande porte e copa densa, como a canafístula 
(Peltophorum dubium), as quais deverão ser introduzidas a uma distância de aproximadamente 11m entre elas, 

até o limite de 1,5m de distância do portão de acesso à garagem. 
 

B. Deverá ser realizada poda de limpeza e remoção das brotações baixas no espécime nº 2 - Magnolia champaca 
(Figuras 1 e 2) e supressão do indivíduo nº 4 (Tecoma stans), que não estão no porte de árvore, mas, sim, 

apresenta-se como brotações (Figura 3). As autorizações seguem anexas. 
 

C. Proceder à abertura de faixa gramada de largura de 1m por toda a calçada, junto ao meio fio. Deverá se proceder 
à descompactação do solo, adubação e adição de matéria orgânica, com introdução de forração adequada, que 
tolere sombra e pisoteio, como grama batatais (Paspalum notatum). A faixa gramada deverá ser interceptada 
apenas nas rampas de acesso da calçada e do empreendimento. 

 
Paisagismo interno 

 

D. Promover revitalização da forração das áreas internas do empreendimento, sobretudo daquelas mais íngremes 
(Figura 4 – A e B).  A revitalização deverá considerar a melhoria das características físicas, químicas e biológicas 
do solo; além disso, a espécie de forração a ser introduzida deverá suportar o sombreamento e deverá ter 
enraizamento abundante, permitindo também o controle da ocorrência de processos erosivos. 

 
E. Introduzir plantas trepadeiras floridas nos muros que circundam a garagem, como as bungavíleas - Bougainvillea 

sp. (Figura 5). Informamos que poderão ser utilizadas plantas arbustivas próximas ao muro, ou que possam, além 
de embelezá-lo, servir de alimento ao ser humano, como é o caso da ora-pro-nobis - Pereskia aculeata (Figura 6). 

 
F. Propor manejo e substituição progressiva das leucenas (Leucaena leucocephala) que se desenvolvem nos taludes 

das áreas internas do empreendimento. A leucena é uma espécie invasora exótica, com grande poder de produção 
de sementes. Há relatos de que a espécie pode formar maciços densos, excluindo outras plantas e que, se não for 
controlada, pode avançar rapidamente sobre áreas adjacentes. O plano deve considerar que a espécie rebrota 
sucessivas vezes após o corte, tem crescimento rápido, curto período pré-reprodutivo, alta plasticidade e tolerância 
a ambientes diversos. Na substituição das leucenas deverão ser introduzidas espécies nativas e capazes de se 
desenvolver nas áreas de talude. 

 
G. Propor incremento de espécies arbóreas nas porções não arborizadas dos taludes. 

 
H. Na área indicada na Figura 7, aparentemente, as espécies escolhidas pelo projetista estão fora da berma, e 

localizadas na parte mais íngreme. Além disso, não se prevê a sua introdução desde o início da berma em questão. 
Deverá ser proposta a arborização por toda a berma, como indicado na Figura 7, utilizando-se, preferencialmente, 
espécies arbóreas nativas e adaptadas ao solo pedregoso, saprolítico e possivelmente ácido desta porção (Figura 
8). Lorenzi, em seu livro denominado Árvores brasileiras: manual de identificação e cultivo de plantas arbóreas 
nativas do Brasil, 7ª edição, apresenta uma lista de espécies nativas adaptadas a solos pedregosos e secos, que 
se aproximam da área em questão, sendo várias destas encontradas amplamente no território mineiro. Os terrenos 
secos e cascalhentos localizados sobre afloramentos rochosos abrigam uma flora arbórea muito específica. Seus 
solos caracterizam-se por rápida drenagem e impedimento físico em profundidade. As principais espécies destes 
solos são: 

 

Aegiphila integrifolia (Jacq.) Moldenke; Machaerium scleroxylon Tul. 

Aloysia virgata (Ruiz & Pav.) Pers. Machaerium stipitatum (DC.) Vogel 

Anadenanthera peregrina var. falcata (Benth.) AItschul Myracrodruon urundeuva Allemao 
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Anadenanthera colubrina var. cebil (Griseb.) AItschul Piptadenia gonoacantha (Mart.) J.F. Macbr. 

Bastardiopsis densiflora (Hook. & Arn.) HassI. Plathymenia reticulata Benth. 

Centrolobium tomentosum Guillemin ex Benth. Platyciamus regnellii Benth. 

Cordia glabrata (Mart.) DC. Pterodon emarginatus Vogel 

Dalbergia nigra (Vell.) Allemao ex Benth. Qualea dichotoma (Mart.) Warm. 

Guazuma ulmifolia Lam. Schinopsis brasiliensis Engl. 

Heliocarpus popayanensis Kunth Senegailia polyphylla (DC.) Britton & Rose 

Jacaranda cuspidifolia Mart. Sterculia striata A. St.-Hil. & Naudin 

Lonchocarpus muehlbergianus HassI. Tabebuia roseoalba (RidI.) Sandwith 

Machaerium hirtum (Vell.) Stellfeld Zanthoxyium rhoifolium Lam. 

 
I. No projeto, para a área localizada atrás da oficina de veículos, as árvores propostas estão restritas a uma pequena 

porção do terreno, e aparentemente há mais espaço disponível (Figura 9). Poderão ser introduzidas novas 
bananeiras ou espécies diversificadas. 
 

J. Revitalizar jardim interno (Figura 10), retirando a vegetação espontânea que cresce no gramado e introduzindo, ao 
menos, um espécime arbóreo de pequeno/médio porte, como a grevílea-anã (Grevillea forsteri), que é muito 
atrativa aos beija-flores, calistemo (Callistemon viminalis), ipê-branco (Handroanthus roseoalbus) ou outras que o 
paisagista sugerir.  
 

Ressalta-se que as informações apresentadas têm caráter diretivo e que, caso seja da vontade do projetista queira, 
poderão ser apresentadas contrapropostas. Recomenda-se, também, a solicitação de reunião com a equipe técnica da 
GELCP para discussão do projeto de arborização e ajardinamento das áreas internas antes de sua emissão. 
 
Irrigação 

Apresentar proposta de molhamento para as áreas permeáveis do empreendimento. Ressalta-se que a irrigação não 
precisa ser necessariamente automatizada. Contudo, é imprescindível que, caso se opte pela irrigação manual, esta 
deverá ser realizada diariamente, na época seca, e sempre que necessário, para que as mudas dos elementos arbóreos 
introduzidos possam se desenvolver satisfatoriamente. 

 

   

Figura 2. Realizar poda de limpeza 

no espécime nº 2 - Magnolia 

champaca. 

Figura 3. Remover, cuidadosamente, a 

brotação lateral do espécime nº 2 – 

Magnolia champaca. 

Figura 4. Suprimir espécime nº 4 - Tecoma 

stans. 
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Figura 5. Promover a recuperação da 

forração nas áreas internas do 

empreendimento, sobretudo naquelas mais 

íngremes. 

Figura 6. Introduzir trepadeiras 

floridas nos muros do 

empreendimento, como nos locais 

indicados pela seta e propor controle e 

substituição do maciço de leucenas 

presentes nos taludes, de forma a 

evitar sua dispersão. 

Figura 7. Exemplo de ora-

pro-nobis plantada junto ao 

muro. 

A 

B 
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13- Condicionantes do parecer técnico BHTRANS GEDIV 161/19, de 24/04/19: 
 

1 – Elaborar, apresentar e aprovar junto à BHTrans, projeto arquitetônico contemplando as vagas internas para o 
estacionamento de veículos leves, veículos de pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida, motocicletas, 
ônibus/ veículos de carga e bicicletas, o tratamento da calçada lindeira ao empreendimento, incluindo os acessos 
de veículos e pedestres, de acordo com as diretrizes constantes no Parecer Técnico GEDIV 012/2020. Prazo: 120 
dias após a concessão da renovação da LO. 
 
2 - Implantar o projeto arquitetônico descrito na condicionante 1. Prazo: 120 dias após a aprovação do projeto 
arquitetônico. 
 

Figura 10. Terreno atrás da garagem que 

pode ser arborizado ou receber o plantio de 

mais bananeiras. 

Figura 11. Revitalizar jardim interno e 

introduzir um elemento arbóreo no espaço 

disponível ao fundo. 

Figura 8. Arborizar a berma com espécies 

arbóreas nativas e adaptadas ao solo 

pedregoso, saprolítico e possivelmente 

ácido desta porção. Observação: as setas 

não estão representadas em escala e não 

indicam, exatamente, a quantidade de 

espécimes a ser introduzida. 

Figura 9. Área de terreno pedregoso, 

saprolítico e solo possivelmente ácido, 

que demanda introdução de espécies 

adaptadas. 

A B 
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3 – Fazer a manutenção de parte da sinalização horizontal e vertical constante do projeto operacional P.O N° 
26VHF38618T/17, desenvolvido em 06/10/2017 pela Gerência de Ação Regional Nordeste- Leste – 
GARNE/BHTRANS, de acordo com as diretrizes constantes no Parecer Técnico GEDIV 012/2020.   Prazo: 120 
dias após a concessão da renovação da LO. 
 
4 – Garantir que os ônibus da empresa não fiquem estacionados irregularmente nas vias do entorno. Prazo: 
Durante a operação do empreendimento. 
 
5 – Garantir que todas as operações de carga e descarga sejam realizadas em área interna do empreendimento. 
Prazo: Durante a operação do empreendimento. 
 
6 – Não permitir que ocorra o ingresso ou a saída dos veículos com circulação em marcha à ré. Prazo: Durante a 
operação do empreendimento. 
 
7 – Manter aberto o portão de acesso ao estacionamento interno durante todo o horário de funcionamento do 
empreendimento ou criar dispositivo para abertura automática desse portão, possibilitando a entrada rápida dos 
veículos, com o objetivo de evitar que filas desses se formem em via pública.  

 
14- A DMR deverá ser encaminhada à SMMA em via impressa. Para a gestão dos resíduos sólidos, o empreendedor deverá 

utilizar o Sistema MTR – MG, conforme determina a Deliberação Normativa COPAM Nº 232, de 27 de fevereiro de 
2019, contemplando, entre outros aspectos: 

 O cadastramento e a utilização da Plataforma Digital Sistema MTR-MG, disponível na página eletrônica 
da FEAM. 

 A emissão do Manifesto de Transporte de Resíduos – MTR para todos os resíduos gerados no 
empreendimento. 

 Acompanhamento dos MTR gerados pelo empreendimento, até que ocorra a emissão do Certificado de 
Destinação Final - CDF. 

 E nos seguintes prazos: 

 Até o dia 28 de fevereiro de cada ano deverá ser enviada, via Sistema MTR-MG, a DMR abrangendo o 
período de 1º de julho a 31 de dezembro do ano anterior. 

 Até o dia 31 de agosto de cada ano deverá ser enviada, via Sistema MTR-MG, a DMR abrangendo o 
período de 1º de janeiro a 30 de junho do ano em curso. 

 
15- A manutenção periódica deverá prever controle de plantas daninhas e pragas, substituição dos elementos mortos ou 

com baixo desenvolvimento, podas necessárias, fertilização, entre outras atividades apropriadas a jardins, além de 
irrigação diária. 

 
16- O laudo deverá incluir registro fotográfico e memorial descritivo da atual operação do sistema que aborde, no mínimo, 

captação, reservação e uso/distribuição, assim como eventuais reparos realizados nos equipamentos no período. 
 
17- Deverá ser garantida a qualidade da água tratada de forma a não causar danos à saúde dos funcionários responsáveis 

pela lavagem dos veículos, à pintura dos veículos e o aparecimento de manchas na sua superfície. 
 
18-  Os resíduos resultantes do processo de tratamento da água utilizada na lavagem de veículos deverão ser destinados 

como resíduos perigosos por empresa devidamente licenciada e deverão ser incluídos no Sistema MTR-MG.  
 
19- Alterações nos sistemas que envolvam áreas de captação, volumes de armazenamento ou uso/demanda deverão ser 

previamente autorizadas pela SMMA. 
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ANEXO 2: PLANILHA DE AUTO-MONITORAMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS 

 

No de 
ordem 

do 
veículo 

Linha 

Modelo 
Chassi 
e/ou 

motor 

Ano de 
Fabrica-

ção 
Placa 

Tipo 
(passageiro 
ou carga) 

Aspirado 
ou 

Turbinado 

Resultado 
Apurado 

Limite 
Manual do 

Veiculo 

Data da 
avaliação 

          

          
 

OBSERVAÇÕES: 

1. As medições devem seguir as definições de limites da Resolução CONAMA 418/09 e os procedimentos da Instrução 
Normativa nº06/10 do IBAMA. 

2. Para realizar as medições devem ser utilizados exclusivamente opacimetros certificados pelo INMETRO que atendam 
às especificações da ABNT. (anexar copia dos certificados de calibração). 

3. As medições de opacidade deverão ser realizadas pelas federações ligas a CNT através de seu Programa Despoluir 
(Transporte de Carga FETCEMG e Transporte de Passageiros FETRAM) ou por empresas de Inspeção Veiculares 
certificadas pelo INMETRO. 

4. O monitoramento deve abranger todos os veículos próprios e terceirizados diretamente ligados ao empreendimento. 
5. Os relatórios de medição de opacidade, para efeito de análise desta Secretaria, terão validade de seis meses. 
6. Os veículos inicialmente reprovados devem ser excluídos das atividades, retornando somente após manutenção e 

aprovação no teste de opacidade. Neste caso, deverão ser encaminhadas os documentos comprobatórios 
relacionados à avaliação de opacidade do veículo. 

7. O período entre as medições de opacidade e a protocolização do relatório a SMMA não poderá ser superior a 30 (trinta) 
dias.  

 

Arquivo assinado digitalmente. Acesse o site para verificação: http://smma.pbh.gov.br - 20XS3RZQUBQO7T3

Assinante(s): EVERTON GERALDO DIAS,   PEDRO RIBEIRO DE OLIVEIRA FRANZONI



 

Seguindo a orientação dos governos de simplificar os procedimentos administrativos, imprimir maior qualidade e produtividade,

bem como de assegurar o direito de acesso pleno à informação pelo usuário do serviço público, em conformidade com as

disposições da Constituição Federal, da Lei Federal de Arquivos n.º 8.159/1991 e do Decreto Municipal n.º 15.746/14,  a

Prefeitura Municipal de Belo Horizonte - PBH, com a intenção de simplificar e agilizar a tramitação de seus processos, iniciou a

utilização da Assinatura Digital.
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